
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia dezesseis do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezesseis, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Antônio 

Roberto dos Reis da Silva, Presidente, Wesley José da Rocha Naves, Vice-

Presidente, Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves Miranda, Douglas 

Alexandre Bento Pereira, Elmar Fernandes de Resende, Rafael de Almeida 

Jacó, Sildo Antônio Pedróis e Wanilton José Borges. PEQUENO 

EXPEDIENTE. Havendo número regimental, o Presidente, em nome de Deus 

e do Povo de Indianópolis, declara abertos os trabalhos, oportunidade em que 

pede ao Secretário que proceda à leitura da Ordem do Dia; e da ata da reunião 

anterior, que, levada à discussão e votação, é aprovada sem restrições; e das 

correspondências recebidas. Neste momento, são apresentados, de autoria da 

Mesa Diretora, os Projetos de Resolução n.º 5, de 2016, que aprova a proposta 

de orçamento da Câmara Municipal de Indianópolis-MG, para o exercício de 

2017; e n.º 6, de 2016, que faculta ao servidor do Poder Legislativo do 

Município de Indianópolis-MG, investido em cargo de provimento efetivo, 

optar pelo recebimento da gratificação natalina ou décima terceira remuneração 
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no mês de seu aniversário, e dá outras providências. O vereador Clodoaldo 

solicita que o Projeto de Resolução n.º 5, de 2016, seja votado na próxima 

reunião. Tece comentários sobre a verba indenizatória e enfatiza que se o 

Presidente quiser pagar este benefício está acobertado por lei. O Presidente diz 

que o período das campanhas eleitorais está se iniciando, pede aos vereadores 

que respeitem o horário das dezenove horas para o início das reuniões e 

comunica que irá cortar o ponto do vereador que faltar. Ressalta que os serviços 

desta Casa não podem ficar prejudicados e que o Município não pode parar 

durante a campanha eleitoral. O vereador Daniel expõe que gostaria que o 

Projeto de Resolução n.º 5, de 2016, fosse votado nesta reunião, pois estão num 

período difícil e quanto mais rápido votar melhor. O vereador Wesley alega 

que ainda tem tempo para se votar a referida proposição. O vereador Daniel 

enfatiza que os vereadores têm que fazer sua parte e que se todos já chegaram 

a um consenso, é melhor resolver agora. O vereador Clodoaldo fala que a lei 

da verba indenizatória não foi revogada e por isso esta tem que estar prevista 

no próximo Orçamento desta Casa. O vereador Daniel afirma que o pagamento 

da verba indenizatória fica a critério de cada Presidente. O vereador Clodoaldo 

salienta que se tem lei tem que pagar. O vereador Wesley diz que a servidora 

responsável pelos cálculos deveria ter comparecido nesta reunião para prestar 

esclarecimentos, fornecer dados, pois com a equipe capacitada que esta Câmara 
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possui tem que se aproveitar. O vereador Clodoaldo alega que é melhor negar 

diárias do que não pagar a verba indenizatória. Dando continuidade aos 

trabalhos, o Presidente distribui para pareceres o Projeto de Resolução nº 5, de 

2016, para a Comissão de Finanças e Controle e o Projeto de Resolução n.º 6, 

de 2016, para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços 

Públicos. O vereador Douglas, Suplente do Presidente da Comissão de 

Finanças e Controle, vereador Clodoaldo, coautor do Projeto de Resolução n.º 

5, de 2016, designa o vereador Sildo relator da matéria. O Presidente da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Rafael, nomeia o 

vereador Daniel relator do Projeto de Resolução n.º 6, de 2016. O vereador 

Daniel, Presidente da Comissão de Serviços Públicos, escolhe o vereador 

Elmar relator do Projeto de Resolução n.º 6, de 2016. De autoria da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação, é apresentado parecer oral pela legalidade, 

constitucionalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Resolução n.º 6, de 

2016. Colocado o parecer em discussão, o vereador Daniel afirma que é justo 

adaptar lei em vigor no Município para os servidores desta Casa. Relembra que 

esta lei atendeu pedido do vereador Wanilton, feito mediante indicação e a 

concessão deste benefício evita onerar os cofres públicos no final do ano, 

quando é feito o pagamento do décimo terceiro salário junto com a folha do 

mês de dezembro. De autoria da Comissão de Serviços Públicos, é apresentado 
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e discutido parecer oral favorável à aprovação do Projeto de Resolução n.º 6, 

de 2016. ORDEM DO DIA. Submetido o Projeto de Resolução n.º 6, de 2016, 

à discussão e votação únicas, é aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, a 

Mesa Diretora apresenta o parecer de redação final do projeto de resolução ora 

aprovado, que, discutido e votado, recebe aprovação unânime. GRANDE 

EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo afirma que 

todos os vereadores são candidatos nesta eleição, com exceção do Presidente, 

mas que tem seu filho concorrendo. Solicita que realizem uma campanha 

limpa, honesta, sem falar mal de ninguém. Salienta que a campanha passa e a 

amizade permanece. Deseja boa sorte a todos e ao vereador Douglas, candidato 

ao cargo de Prefeito, uma jornada tranquila e com muita paz. Pede a Deus que 

ilumine a todos e o que for melhor para Indianópolis. Com a palavra, o vereador 

Daniel cumprimenta os colegas que disputarão a reeleição e deseja boa sorte a 

todos. Afirma que o vereador Douglas entrou para a história com a disputa ao 

cargo de Prefeito. Diz que a reeleição não é uma empreitada fácil, tem muitos 

obstáculos e deseja sucesso aos colegas. Novamente com a palavra, o vereador 

Clodoaldo enfatiza que nesta caminhada tem que haver respeito e 

companheirismo não dando ouvidos às picuinhas e fofocas. Diz que se alguém 

citar seu nome em alguma coisa será mentira, pois o que tem que falar fala para 

a própria pessoa. O Presidente deseja boa sorte a todos, pois o caminho é difícil. 
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Diz que disputará uma cadeira nesta Casa para seu filho, que é candidato. Cita 

o seguinte provérbio bíblico: “Do homem vem a preparação, mas a resposta 

vem de Deus” e pede que Deus ilumine a todos. Cumprida a finalidade da 

reunião, o Presidente agradece a presença de todos, convoca os colegas para a 

terceira reunião do segundo período da sessão legislativa ordinária do corrente 

ano, a realizar-se no dia cinco do mês de setembro do corrente ano, no horário 

regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das 

Reuniões, 16 de agosto de 2016. 
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